
رؤية حق األمة أو املنهاج  ...احلقيقة أن الفتوى كن عبد اهللا املقتول وال تكن عبد القاتل يعين واهللا  السائل :

  يعملون فيك لألمة األمة اآلن حتتاج إىل التوحيد ؟

ديث ليس له عالقة مبا وقع ، احلديث هذا ليس له عالقة باملشكلة اليت وقعت فقل ما عندك ما هذا احل الشيخ :

  هو سؤالك ؟

سؤايل أن استعانة السعودية بالقوات األجنبية جاءت وردت أنباء أنه فيه حترك ميين على احلدود  السائل :

كني فبمن يستعني املسلمون على صد هذا السعودية إذا كنتم تقولون مثال من يرى عدم االستعانة ؤالء املشر 

  العدوان البعثي الذي عطل الدعوة يف الكويت 

  حسيب اهللا حسيب اهللا الشيخ :

  وعطل أعمال اخلري كلها وشرد األبناء واألسر .. ؟ السائل :

  دعك من اللغة العاطفية . الشيخ :

  طيب ماش . السائل :

  دعك من اللغة العاطفية . الشيخ :

ن يستعينون يف مثل هذا الوقت وأنت تعرف ضعف قدرات حىت اجليوش املسلمني ورمبا يرد الغدر مب السائل :

منهم ومثل ما قلت لك أنه ورد معلومات أكيدة أن فيه حترك كان من صوب اليمن ولكن تصدى هلم احلرس 

  ري على األمة مجعاء ؟أمجعني وما تكون إال خب ...السعودي هذه فتنة نسأل اهللا تعاىل أن خيلص املسلمني من شر 

يا أخي الدين مصاب واملسلمون مصابون لكن هذا ما حيل املشكلة إال أن نعرف حكم اهللا عز وجل  الشيخ :

  فيما أصيب فيه املسلمون فاآلن هل أنت يعين تسأل أم تشكوا ال بد أنك تسأل .

  نعم . السائل :

  فما هو سؤالك ؟ الشيخ :

  ضيلتكم عدم االستعانة جبواز عدم االستعانة باملشركني ؟سؤايل إذا كنتم ترون ف السائل :

  أوال هذا  ليس رأيا أنت تعرفه هذا نص عن النيب املعصوم أليس كذلك ؟ الشيخ :

  نعم  . السائل :

  طيب فلماذا تقول أنت ترى ؟ الشيخ :

  ألن هناك من يرى عكس هذا ! السائل :

فال تقل يل أنت ترى أنا  ( ال نستعين بمشرك )لك نبيك قل عن العكس رأي أما وأنا أقول لك قال  الشيخ :



أروي لك وألمثالك ممن اغرتوا بالدعايات أم يرون االستعانة وقدمت أنت تربيرا ملثل هذه االستعانة لكنين 

شعرت بأنك دخلت يف موضوع ليس له عالقة بالسؤال إطالقا ، ويبني لك هذا أنك تقول يل أنت ترى كذا أنا 

ليس رأيا هذا منصوص يف أصح الكتب بعد كتاب اهللا وبعد صحيح البخاري أال وهو صحيح مسلم  ما أرى هذا

  هل هذا رأي يل ! ( لن أستعين بمشرك )

  فقط هذه فتوى شيخ ! السائل :

  معليش فقط أنا أسألك هذا رأي يل ؟ الشيخ :

  أنت نقلت النص ! السائل :

السؤال ثالث مرات لكي ال تقل يل نعم هذا رأي لك أو ليس أسالك اهللا يهديك ال حتوجين أن أعيد  الشيخ :

  برأي أنت تعرف إيش معىن الرأي ؟ إذا قلت لك أقم الصالة تقول يل هذا رأيك !

  ال . السائل :

  إيش هذا ؟ الشيخ :

  هذا نص . السائل :

  طيب وأنا أقول لك قال رسول اهللا هذا رأي ؟ الشيخ :

  ال نص . السائل :

   تقل اذن من قبل بارك اهللا فيك وساحمك اهللا .ملاذا ال الشيخ :

  رمبا أين أخطأت يف اللفظ أقصد هذه الفتوى يا شيخ السائل :

هذا نتبناه وندين اهللا به طيب ما هو سؤالك  ( إنا نستعين بمشرك )معليش أنا أقول قال عليه السالم  الشيخ :

  ل اآلن من الطريق ما هو السؤال ؟اآلن ؟ ما زلنا ما وصلنا للسؤال عم نصحح عم نزيل العراقي

سؤايل اآلن هناك من أفىت من علماء املسلمني جبواز االستعانة باملشركني لدفع هذا العدو البعثي عن  السائل :

  األمة وبعض العلماء يفيت بعدم اجلواز باالستعانة ؤالء املشركني .

  نعم . الشيخ :

ملسلم أن يعمل به هل يأخذ فتوى من أصحاب اإلقليم مثل فما هو يعين الذي يتوجب على الشاب ا السائل :

  أو البلدة اليت يعيش فيها و يعمل ا ويسرتيح قلبه على ذلك أم ينظر خبالفها وجزاكم اهللا خريا ؟

(( فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا قال تعاىل  الشيخ :

  ، وقع النزاع حسب ما أنت شرحت وإال ال قل نعم . يما ))مما قضيت ويسلموا تسل



  نعم . السائل :

، شجر بني العلماء كما ذكرت اآلن فأنا  (( حتى يحكموك فيما شجر بينهم ))طيب ماذا تقول اآلية  الشيخ :

ة قلت لك وأنت قد تكون عاملا وال تستعجل علّي وقد تكون طالب علم وال تستعجل علّي وقد تكون من عام

وتعرف سبب القول  ( لن أستطيع بمشرك )املسلمني فأنت اآلن على األقل  قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  أليس كذلك ؟

  نعم . السائل :

طيب فأنت عرفت قول أحد الطرفني املتنازعني فما هو حجة الطرف اآلخر الذي خيالف هذا الدليل  الشيخ :

  ت ما هو احلجة ؟الذي حيتج به الطرف األول فيما علمت أن

ذكرت يف فتوى لبعض العلماء أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم استعان مبطعم بن عدي فأخذ من هذا  السائل :

  نص على جواز أن الرسول عليه الصالة والسالم استعان بغري املسلمني !

( لن أستعين ارض به لسائل : معليش ال حنتاج إىل شرح هذا الدليل أنت وجدته يعين جيوز أن تعتمد عليه وتع

  ؟ بمشرك )

  أنا لست يف مقام الفتوى يا شيخ ؟ السائل :

  نعم . الشيخ :

  أنا لست مقام الفتوى ؟ السائل :

ما أجبتين أنا أسألك عما يف نفسك أنت اطمأننت هلذه االستعانة اليت ذكروها املفتون أولئك أن هذا  الشيخ :

دخول الكفار أعداء اإلسالم واملسلمني واملعينني لليهود على  يصح االستدالل به على هذا الواقع األليم من

االستبداد بفلسطني هذه االستعانة كتلك حىت تقنع أنت وأمثالك من عامة املسلمني بأن هذه يف فتوى وهذه 

دليلها هذا الدليل يؤيد هذه االستعانة اليت فعلوها وهذا احلديث الذي ذكرته ال ينفي هذه االستعانة والرسول 

وهم يستعينون باملشركني ويستعينون بالدولة العظمى على وجه األرض اليوم بل  ( لن أستعين بمشرك )يقول 

وبالدول األخرى مث ذكرت يف لغتك العاطفية آنفا أن العراق البعث ما البعث إىل آخره صحيح لكن كيف 

انة بالكفار تدري هذه احلقيقة أم ال جتاهلتم أن البعث دخل مع األمريكان يف بالد الذي فروا من البعث باالستع

  ؟ أظنك ما تنبهت هلا 

  . ...غري واضحة  السائل :

  أما تدري أن اجليش السوري هناك ؟ الشيخ :



  نعم ؟ السائل :

آه ، طيب فروا من البعث وجلبوا البعث هذه كلها كل هذه متويه على أعني الناس إنه لو حنن ما استعنا  الشيخ :

صدام والبعث ووا إىل آخره مث قدموا األراضي السعودية لقمة سائغة للبعث والكفر ملة واحدة  ؤالء الكفار لفعل

ال فرق بني بعث وبعث إطالقا إذن هذا كله من باب ذر الرماد يف العيون ، هذا شيء الشيء الثاين هذا التصرف 

لى وجه األرض ما وقع اليوم مع األسف الشديد لوال العواطف اليت تلعب بعقول املسلمني ما استساغ مسلم ع

من إدخال األمريكان مرحبني هلم ومعيدون يف بالد اإلسالم أعياد الكفر والضالل ما وقع هذا لو أن املسلمني 

يستعملون عقوهلم ، اآلن هل اإلسالم يفرق بني أرض إسالمية وأرض أخرى قل ال ، ألن هذه ما حتتاج هذه 

  ؟بديهيات كالشمس يف رابعة النهار ، صح 

  نعم . السائل :

طيب ملاذا السعودية مل تستعن باألمريكان يف حل مشكلة األفغان ؟ ملاذا ؟ ألا ليست أرض السعودية  الشيخ :

  صح !

  . ... السائل :

  ما أجبتين ؟ الشيخ :

  صحيح . السائل :

ملاذا مل تستعن ألا أنا أسألك صح تقل يل ال تقول يل نعم قناعتك أنا ما أفرض على إنسان رأيا أبدا  الشيخ :

ليس أرض السعودية مث أقول وهو أغرب ملاذا مل تستعن السعودية باألمريكان لطرد اليهود من بالد اإلسالم 

واملسلمني واملسجد األقصى وحنن ختدرت أعصابنا من كثرة ما نسمع ايش ثالث احلرمني الشريفني يف السعودية 

اليهود من فلسطني ألن األمريكان هم يف فلسطني ما غريهم صح واال  ويف غريها ملاذا مل تستعن السعودية إلخراج

  ال ! وإال عندك ريب الظاهر قليال

  ال ما عندي ريب السائل :

  خليها تكون كلمة يكون  فيها هذيك احلرارة ها . ... الشيخ :

  حقيقة هي فتنة يا شيخ عظيمة ؟ ... السائل :

ة تكون عظيمة لو أن األمريكان هامجوا بطيارام ودبابام وبكل ما فقط فتنة عظيمة الفتنة العظيم الشيخ :

سالح ، السعودية واحتلوها بالقوة هذه فتنة بال شك عظيمة لكن الفتنة األعظم أننا نتجاهل الواقع املؤمل فيضرب 

ال فتظن أا ما بنا املثل بالنعامة اليت يقولون عنها من محاقتها وجثتها كاجلمل ترى الصياد فتدخل رأسها يف الرم



دامت هي ال ترى الصياد فالصياد ال يراها ، فهذا األمريكان دخل مبكره ودسائسه املتنوعة اليت ال حصر هلا دخل 

السعودية يكفي أن نقول ال حول وال قوة إال باهللا ما عندنا قدرة نرد هذا اجليش العرمرم من األساطني اجلوية 

ائز وهذا ضروري والضرورات تبيح احملظورات ونصب ونستعمل كل وسائل والبحرية اىل آخره أما أن نقول هذا ج

اإلعالم على األنواع املعروفة لديكم ونستغل أفاضل العلماء باستصدار الفتوى منهم اضطرار أو اختيارا هذا ما 

يت نعرفه بينهم وبني رم أنه هذا أمر واجب وضروري هذه الضرورة مىت حصلت ملا عزم العراق فاحتل الكو 

وخشي السعوديون أن حيتل كذلك األراضي السعودية وما بال أفغانستان هذه ليست أراضي إسالمية ملاذا هذه 

( احلرارة مل تظهر إال ذه املناسبة إذن احلركات كلها ليست إسالمية أنا يكفيين أن أقول لو مل يكن هذا احلديث 

ألن اإلسالم ال يفرق وحنن حينما نلقي حماضرات أقول هذه التصرفات ليست إسالمية ،  لن أستعين بمشرك )

على مجاهري املسلمني نتفاخر بأن اإلسالم ال يعرف اإلقليمية ال يعرف البلدية ال يعرف القبلية إىل آخره لو يف 

أقصى الشمال وأقصى اجلنوب غزي أرض مسلمة فعلى مجيع املسلمني أن يندفعوا للدفاع عنها ، كالم هذا 

كتب لكن اليوم ال حمل له من اإلعراب كما يقول علماء النحو إطالقا ألن البالد اإلسالمية  مسطور يف بطون ال

صارت اليوم دويالت والدويالت هذه كل واحدة تصرف خالف احلكم الشرعي حنن ما نداخل يف إيش يف 

د التوحيد كيف الشؤون الداخلية هذا ما إسالم واآلن كيف يسمح اإلسالم لألمريكان أن يرفعوا الصليب يف بال

  يسمح؟ كيف تنزل النساء كاسيات عاريات يف الشوارع وأخريا .. كيف .

  . ... السائل :

  عيد بوش عيد امليالد تبعهم يف السعودية ... الشيخ :

  صالة الشكر السائل :

  ال هاذيك قبل . الشيخ :

  . ... السائل :

فيكم القضية  خطرية جدا لكن حنانيك بعض الشر أهون أما اآلن عيد عيد امليالد هنا ، املهم بارك اهللا  الشيخ :

من بعض ، حينما حيتل العدو أرضك وأنت تؤمن أن هذا االحتالل رغم أنفك حتاول ما استطعت من الوسائل 

أن تتعاطاها إلخراجه يوما ما أما إذا كنت تعتقد أن هذا حاميك فأنت رايح تقول له أهال وسهال وجزاك اهللا 

م أن تعرفوا هذه الضاللة الكربى أم يعلنون أم استعانوا بالدول اإلسالمية و الدول إيش خريا ، أال يكفيك

الصديقة من هي الدول الصديقة اليت استعانوا ا أمريكا وبريطانيا  طيب هؤالء صديقة للمسلمني وهم سبب 

م هذه مصيبة الدهر التاريخ البالء الذي نزل بفلسطني يا مجاعة اتقوا اهللا افتحوا عيونكم ال تغلقوا عقولك



مبشرك واحد ما نستعني بالدول العظمى  ( إنا لن تستعين بمشرك )اإلسالمي ال يعرف مثل هذه احلادثة أبدا ، 

يدفعون املاليني املاليني اململينة يف سبيل احتالل ارض بالدماء واألموال اىل آخره فقدمت إليهم لغمة سائغة 

ال كما يذاع األمريكان إذا ما الكويت رجعت إىل أهلها ونرجوا أن يكون وستعلمون كيف نذير هل ستخرج فع

ذلك قريبا ، وخرج منها العراق خيرج العراق من الكويت لكن مقابل مثن يدفع له وال بد من هذا وعلى كل حال 

ن سيخرج من الكويت كال  أو جال أو بعضا  أو جزءا هذا للتاريخ ندعه لكن األمريكان سوف ال خيرجون م

اهللا أكرب املفسدة أي مفسدة  ...السعودية مع األسف الشديد مع ذلك حنن نربر هذا ونقول جيوز ايش الدليل 

يف االستعانة بدليل خريت كافر ال خيشى منه أي ضرر أما االستعانة بالكفار وبأقوى دولة على وجه األرض 

قلت أنت آسفا أنا ، أنا آسف قلت أن هذا وسلبوا أرضينا املقدسة حبجة أنه ما يطلع حنن بأيدنا ننتصر كما 

  صدام ما يقدر السعوديون يقفوا أمامه وأنا أقول آسفا نعم لكن ما هكذا  كما قيل

  أورها سعد وسعد مشتمل          ما هكذا يا سعد تورد اإلبل " "

ى السعوديني أن حنن اآلن نستأنف األمر ما حكم الشرع فيما إذا أراد العراق أن يغزوا السعودية هل جيب عل

يتعاطوا كل أسباب القوة واجلهاد والقتال ملنع صدام من احتالل البالد هذه وأن يستعني السعوديون بالدول 

(( انفروا خفافا اإلسالمية من استجاب منهم ومن مل يستجب هذا أمر ثاين وإال رأسا يستعني بالكفار أين 

يف مثل هذا اليوم األسود السعودية جتلس هذه السنني  ما فعل شيء من هذا إطالقا مث هل استعنت وثقاال ))

الطويلة اليت رزقها اهللا من األموال ما حتار قلوب الناس كلما تأخر الزمان فنسمع أنه أعطوا للدولة الروسية اليت  

كانت أعدى عدو للمسلمني كذا مليارات وو إىل آخره هل استعدت ملثل هذا اليوم ال هي تفخر اآلن أا أرقى 

  ولة يف الدول العربية أو يسموها  يف الدول النامية  أو إيش يسموها كذلك ؟د

  العامل الثالث . السائل :

العامل الثالث فهي أرقى دولة من هذه الدول من الناحية االقتصادية واالجتماعية ومن الناحية الدينية  الشيخ :

ئلة العدو ما اجلهاد الذي كنا نشرتط حنن أنه ومن ناحية االستعداد للجهاد يف سبيل اهللا على األقل لدفع صا

يكون عليه خليفة للمسلمني مبايع منهم فإذا ما قصر املسلمون للقيام بواجب الدفاع عن بالدهم وعن أعراضهم 

فهل هل هذا يسوغ هلم أن يستعينوا بالكفار ويف ذلك فساد بالدهم وأعراضهم أيضا واالحتجاجات اليت قدمت 

وأم ال يريدون املفتني العمي األعني اىل آخره هذه أول غيث قطر مث ينهمر مع األسف  من بعض النسوة هناك

.  

  . ... السائل :



نعم ، اهللا أكرب اهللا أكرب هذا كله لو ما دخلت األمريكان ما ارتفعت رؤوس املنافقني هؤالء الذين  الشيخ :

  عايشني يف بالد السعودية .

  . ...ونسأل اهللا  السائل :

  خر : فاحلكم يعين .سائل آ

  هو فقط بيت املقدس . الشيخ :

  بارك اهللا فيك  . السائل :

  فقط. الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  وإياك وأنت جزاك اهللا خريا . السائل :

أوال أحبكم يف اهللا شيخ كما تعلمون فضيلة الشيخ اعتداء العراق على دولة الكويت غري جائز لكن يف  السائل :

ماعات االسالمية املوجودة هنا وغريها من البلدان أيدوا ذلك االعتداء أو أيدوا أم مع العراق ضد بعض اجل

  أمريكا ومل يوضحوا هدفهم احتالله للكويت ؟

  كيف كيف ؟  الشيخ :

مل يوضحوا اهلدف الحتالل للكويت مل يبينوا هدفهم هل جيوز احتالل الكويت أم ال جيوز مل يوضحوا  السائل :

بل يعين أكثر خطبهم وشعارام فقط يعين ضد أمريكا يعين وحنن معهم ضد أمريكا حبجة مع أم يعين هذا 

حاكم العراق بعثي أو يعين عنده بعض الصفات اليت ختالف اإلسالم وحجتهم أن اهللا قد يهدي اهللا حاكم العراق 

لة الكويت من قتل وسفك الدماء يف يوم أو ليلة مع أن حاكم العراق فعل يف كثري من املسلمني وخاصة دو 

واستدلوا أيضا يعين من  (( إن تنصروا اهللا ينصركم ))خاصة أهل اللحى وأمر حبلق اللحى يعين وقوله اهللا تعاىل 

  النقاشات ؟

  هذا استدالهلم ؟  (( إن تنصروا اهللا ))عفوا آية  الشيخ :

  ال استداليل أنا . السائل :

  وإال أنت تقول ؟ آه الشيخ :

  نعم استداليل أنا  ئل :السا

  طيب . الشيخ :

، واستدلوا أيضا أن يعين أثبتت بعض األحاديث وآثار أنه يف الواقع  (( إن تنصروا اهللا ينصروكم )) السائل :



هذا أنه آثار تأييد العراق ضد أمريكا وحيدث حرب وأنه يعين سينتصر العراق على أمريكا يعين أتوا بأحاديث اهللا 

ا رأيك يا فضيلة الشيخ يعين يف علماء السعودية الذي أفتوا وأجازوا بعضهم إال من رحم اهللا أعلم بصحتها وم

  بدخول أمريكا إىل الدولة السعودية فما رأيكم ؟

سؤالك هذا وقد كنت حاضرا يف احملاضرة اليت ألقيناها أول ما جلسنا يف هذا املكان ولذلك ال ينبغي أن  الشيخ :

لسؤال ألن رأيي كان واضحا حيث قلنا أن اعتداء صدام على الكويت هذا ال جيوز وأنه نعيد الكالم جوابا عن ا

هو سبب هذه الفتنة العمياء الصماء البكاء اليت يعيشها املسلمون اليوم وأن من آثار هذا االعتداء الغاشم أن تقع 

فار املقطوع بأم من ألد أعداء السعودية يف خمالفة ال مثيل هلا يف التاريخ اإلسالمي كله وهي أن تستنصر بالك

  اإلسالم واملسلمني فهذا كله أنت مسعته فكان ينبغي أن حتدد سؤالك ؟

  . ... السائل :

  لذلك أقول لك جيب أن حتدد سؤالك ما هو ؟ الشيخ :

  أخطأت . السائل :

  حدد سؤالك ؟ الشيخ :

  يف حلظة أو يف طرفة عني واألحاديث .. ؟كيف نرد على الذين يقولون إن اهللا قد يهدي حاكم العراق   السائل :

هذا كما يقال الغريق يتعلق ولو خبيوط القمر أنا أقول قد يهدي ولكن حنن دائما نقول إلخواننا السائلني  الشيخ :

ملا يسألون سؤاال ويضمنون السؤال هذا احلرف ، قد وأنا أقول قد يهدي ولكن هذه قد تقابل بقد أخرى وقد ال 

الواقع ال نريد أن نتعامى عن هذا الواقع ويضرب مثال بالنعامة اليت يقال فيها أمحق من نعامة  يهدي فنحن نريد

ملاذا ألا ترى العدو الصياد فتدخل رأسها يف الرمل فال ترى الصياد فمن محاقتها تقول ما دام هي ال ترى الصياد 

كاجلمل فقد يهدي وقد ال يهدي هل يستطيع   فالصياد إذن ال يراها مع أن النعامة ما شاء اهللا من أعظم الطيور

أن يقول مسلم يف شخص ما ضال أنه ال ميكن أن يهتدي ال ميكن أن يهتدي لكن العكس أليس يقول ممكن 

أن ال يهتدي إذن حنن جيب أن ننظر للواقع ما نعاجل الواقع باالحتماالت اليت تدور بني قد وقد يعين قد يهتدي 

، وخباصة وما أشرت أنت  " عصفور يف اليد وال عشرة على الشجرة "املثل العامي وقد ال يهتدي ،و كما يقول 

إىل أفاعيل صدام ويكفي أنه ال يزال يتبىن رياسة احلزب حزب البعث االشرتاكي الذي هو ليس من اإلسالم يف 

وحديثا مث بعد سبيل أليس هذا تعامي كالنعامة عن حزبه وعن احنرافه عن اإلسالم وعما فعل باملسلمني قدميا 

ذلك نقول قد يهديه اهللا نعم قد يهديه اهللا وقد ال يهديه فكيف نتعامل معه هل نتعامل على واقعه أم على الواقع 

الغيب اهول الذي ال نستطيع أن نقول سيكون حسنا أو إنه سيزداد سوءا على سوء حسبنا هذ الواقع السيء 



ا هلذه الدولة وأخريا حينما اعتدى على جاره الكويت لذلك هذه الذي شاهده املسلمون قدميا منذ أن صار رئيس

من البساطة والغفلة مبكان أن ندع األمر الواقع ال نعاجله ونضع االحتماالت أنه قد يهديه اهللا عز وجل وقد ال 

ن هذا أمر هل نكون مع الكافري (( وكونوا مع الصادقين ))يهديه فكيف يكون التصرف معه مث هناك آية تقول 

هل نكون مع الفاسقني ال ربنا يقول كونوا مع املؤمنني الصادقني ما قيل يف صدام يقال ما قلته أنا اآلن هل نكون 

مع الكافرين يا أخي قد يهديهم صح ؟ وأنا ال أفرق أبدا بني من يقول أنه ربنا قد يهدي صداما وبني من يقول 

يقول ال ميكن أن يهدي اهللا بوشا ال ميكن وأنا مع قد يهدي خصمه بوشا ما فيه فرق بينهما هل ميكن مسلم 

هؤالء ال ميكن أن يقال ال يهدي ما يدرينا هذا غيب لو نظر الناظر إىل تاريخ بعض الصحابة الكبار وما كانوا 

لو نظر إليه يومئذ وهو حيارب  ...عليه قبل إسالمهم من العداء الشديد لإلسالم ونيب اإلسالم كعمر بن اخلطاب 

هللا واملؤمنني برسول اهللا أشد احملاربة حىت أقاربه حيارم هل يدور يف خلد الناظر يومئذ أن هذا ممكن أنه رسول ا

يهتدي ما يدور ولكن لو سئل ميكن أن هذا يهتدي ما يستطيع أن يقول إال أنه ميكن أن يهتدي لكن ميكن أن 

هذا متاما يكن ربنا يهدي صداما وميكن ربنا ال يهتدي ال تصبح حقيقة وهو ملا يهتدي بعد فأنا أقول هذا مثل 

يهدي بوشا عدو صدام لكن كيف نعامل هذين الرجلني على أساس أنه ميكن أن يهديهما أم ننظر إىل واقعهما 

أنا أقول الذين يقولون يف صدام ميكن هؤالء إما أم مهابيل أو دجالني ال ثالث هلما أبدا وإال ما الفرق بني 

ا يا اخي عدو اإلسالم واملسلمني والذي يساعد اليهود ممكن اهللا يهديه ويصري قوة لإلسالم إنسان يقول بوش هذ

واملسلمني كل شيء وما ذلك على اهللا بعزيز لكن ملاذا نعيش يف اخليال ملاذا ال نعاجل هذا الواقع ما هو املوقف 

ية والشعوب اإلسالمية ترى العجب املسلمني جتاه بوش موقف عداء أم مودة وصداقة انظروا اآلن الدول اإلسالم

العجاب ، فهؤالء الناس يقولون كما نقلت صدام وقف جتاه بوش وهذا موقف جيب أن حيرتم مل ألن بوش عدو 

اإلسالم واملسلمني قبله بكلمتني ميكن اهللا يهديه اضرب هذا ذا ما يطلع النتيجة صفر على الشمال كما يقولون 

آنفا حنن عرفنا من صدام ما عرفنا من بوش صدام حيكم بالد إسالمية عربية لكن ، إذن اقول وأعود إىل ما قلت 

ما حكمها باإلسالم إىل هذه اللحظة فإذا طرقنا االحتمال فهذا االحتمال كذاك االحتمال بوش عدو لإلسالم 

ام ا وأوقع رقم واحد اليوم فهو ضد املسلمني يف كل البالد اإلسالم وجتلت هذه الضدية ذه اللعبة اليت ق

اخلالف بني املسلمني دوال وأفرادا كما ترون فاملسألة بقى تصبح حملولة عند هؤالء املهابيل أو الدجالني بوش 

  ميكن يصري حبيب اإلسالم ميكن هكذا تعاجل القضايا ومن الذين يريدون أن يقودوا املسلمني إىل النصر

  رد اإلبل "أورها سعد وسعد مشتمل         ما هكذا يا سعد تو  "

إذن ال جيوز أن نغض النظر عن الواقع املؤمل يف احتمال أن هذا الواقع املؤمل يتغري وإال خلو كل شيء على ما هو 



عليه قولوا عن حكام املسلمني كلهم عن املسلمني أفراد كل فرد منهم ال يطبقون اإلسالم يف ذوات أنفسهم ال 

الذين تدعوم إىل اإلسالم وتأمروم بأن يطبقوا اإلسالم قد  تعملوا شيئا ال تدعوا لإلسالم ألن كل هؤالء

يطبقون اإلسالم وحطوا  أيديكم وهي باردة وبقى انتهت القضية هذه مهزلة ما بعدها مهزلة أظن ما بقى فيما 

  طرحت من الكالم سؤال آخر حتدده وال تعومه كما فعلت أوال فيه شيء ثاين وهو ؟

 سرقات وب طبعا لبعض اجلريان املسلمني تكون يف الشارع وجارك يسرق حصل يف الكويت يعين السائل :

امامك يف بعض طلبة العلم أجازوا قتلهم إذا أدى األمر أنك تقتلهم يعين هؤالء الذين يسرقون لو كان قريبك فما 

  رأيك يف الفتوى ؟

  بعض طلبة العلم أفتوا بقتل من ؟ الشيخ :

  الذي يسرق السائل :

  يسرق الذي الشيخ :

  سائل آخر : جاره .

  يعين ولو كان مسلما ؟ الشيخ :

  ولو كان مسلما . السائل :

فيهم صدام ، من أين أخذوا هذه الفتوى هل السارق يستحق القتل يف  ...هؤالء املسلمون هو الذي  الشيخ :

حلدود الشرعية اجلواب اإلسالم ال يستحق قطع اليد هذا أوال ثانيا هل كل فرد من أفراد املسلمني له حق تنفيذ ا

ال فأين صار هذا طالب العلم هذا ما شم رائحة العلم وهذا النوع من الطالب من أسباب وقوع هذه املصيبة اليت 

أملت الكويت مباشرة مث سارت عدواها إىل البالد األخرى فاحتلت بالد السعودية باألمريكان بسبب أنا أقول 

الكويتني انتبه بقى احتلت البالد السعودية بسبب الكويتني كيف ذلك شيء ألول مرة أنا ما قلته سابقا بسبب 

الكويتيون لوال أم طغوا وبغوا حكامهم وعامتهم فربنا ما كان سلط عليهم صدامهم رأيت ، مث ملا ربنا سلط 

ما عليهم صدامهم سلط الكفار األوروبني األمريكان وغريهم على البالد السعودية من السبب ؟ الكويت ألنه 

أبدا وأقول هذا على كل بالد اإلسالم اليت  (( فما ربك بظالم للعبيد ))اعتدي على الكويت بظلم من اهللا 

  تصاب مبصائب .

  . (( فبما كسبت أيديكم )) السائل :

" أبدا ما فيها إشكال إطالقا وحنن خنشى مثل ما يقول املثل العامي عندنا ما أدري هو عندكم وإال ال  الشيخ :

  فيه شيء عندكم ؟ ق جارك بل أنت "إذا حل



  جهز حالك السائل :

  نعم الشيخ :

  جهز حالك السائل :

آه ، هو هذا فاملقصود حنن خنشى بقية من بالد اإلسالم أن يصيبها ما أصاب الكويت وما أصاب  الشيخ :

سلمني إىل أن فلسطني من قبل وسوريا من بعد ومصر و إىل آخره هذه كلها مصائب جيب أن تكون نذرا تنبه امل

فقصدي أن قولك بعض طالب العلم أفتوا ، اهللا  (( ولن تجد لسنة اهللا تبديال ))يعودوا إىل رم وإال فسنة اهللا 

أكرب ! هذا من مجلة مصائب املسلمني اليوم أنه ال يكاد بعض إخواننا الطالب يعرف شيئا من الفقه شيئا من 

و هو جاهل ال يزال  " يا أرض اشتدي ما أحد عليك قدي "قول احلديث إال رفع رأسه للسماء ولسانه حاله ي

يف الرقراق يف الضحضاح من العلم مع ذلك هو يتصدر االس ويفيت وحيرم ما أحل اهللا وحيلل ما حرم اهللا وهذا 

هو املثال اآلن بني أيديكم أن السارق يقتل ، حاكم مسلم عمر اخلطاب ال جيوز له أن يقتل مسلما بغري حق و 

إمنا إن سرق تقطع يده ليس إال إن زنا ما جيوز رمجه إذا كان غري حمصن غري متزوج ، وهكذا فاألحكام اإلسالمية  

واضحة كالشمس واضحة يف رابعة النهار لكن اجلهل يفعل يف أهله مثل ما يفعل الكفر بأهله أيضا طيب غريه ؟ 

  تفضل ؟

نة خيوض يف الكالم أم يصمت يعين نصيحة منك إن ما هي نصيحتك لكل مسلم يعين يف هذه الفت السائل :

  شاء اهللا ؟

سبقت هذه النصيحة أيضا حينما جلسنا أول ما جئنا هنا وحبثنا طويال فقلنا قال عليه السالم يف زمن  الشيخ :

ما معىن األحالس  ( كونوا أحالس بيوتكم )، تعرفون لغتكم اليت نسيتموها  ( كونوا أحالس بيوتكم )الفنت 

الس مجع حلس واحللس هو البساط اللي توسخ واهرتى من كثرة االستعمال فهو كناية الزموا البسط اللي األح

أنتم جتلسون عليها دائما وأبدا وال خترجوا ال لقتال وال حلرب وال أقول جلهاد ألنه من مجلة الكالم الذي جرى 

فيه راية رقعت للجهاد إال يف أفغانستان  قبل صالة العشاء أنه سأل سائل هل جناهد قلنا اليوم ال جهاد ، ما

وأفغانستان مع األسف وقفت هذه الراية ما عاد تقدمت ألسباب بعضها معلومة وبعضها جمهولة واهللا عليم مبا يف 

الصدور لكن إذا هوجم املسلمون يف عقر داهم كان السؤال من اليهود مثال فعلى كل من يستطيع أن يقاتل فعليه 

أما جهاد بدون دولة ما بيصري بدون خالفة راشدة ما يصري لكن الدفاع أمر البد منه أما إذا أن يقاتل اليهود 

( كونوا أحالس جاءت دور تقاتل املسلمني بعضهم مع بعض وليس حتت راية إسالمية فهنا يأيت احلديث السابق 

دة وأشرطة مسجلة كنا نتمىن يوم ، قلنا من مجلة ما قلنا يف اجللسة املشارة إليها آنفا ويف جلسات عدي بيوتكم )



اعتدى صدام على الكويت أنه تكون الدولة اليت تقف بعقيدا وشريعتها وقوا أمام بغي صدام على الكويت 

هي السعودية لكن مع األسف خاب الرجاء وطاح األمل ألن السعودية ما مفكرة يوما ما أن جتاهد يف سبيل اهللا 

ودية اليوم من النواحي الدنيوية االقتصادية واالجتماعية والطبية وما أدري إيش ليه ألنكم تعلمون مجيعا أن السع

يقولون كلمات عصرية اليوم كثرية ال أحفظها أصبحت مثاال حيتذى يف العصر احلاضر من بني ايش الدول العربية 

ألا استعانت مبن  لكن ما فكرت يوما ما أبدا أن مترن الشعب ويئه ملثل هذه الصدمة اليت صدمت من صدام ،

؟ استعانت بالكفار وأي كفار ألد أعداء اإلسالم واملسلمني والذين مكنوا لليهود أوال الربيطانيون مث األمريكان 

هؤالء استعانت م ضد من؟ قالوا ضد البعث وألفت رسائل مع األسف من بعض السعوديني يف جتويز االستعانة 

وا يف عقر دارهم من نفس النوع والبضاعة اليت كانوا يريدون أن يقاتلوها بالكافرين ضد امللحدين وامللحدين صار 

باألمريكان فالبعث السوري والبعث العراقي واحد الكفر ملة واحدة فالبعث السوري صار يف السعودية ما الفرق 

ريكان أمر فيه فرق أنتم ما تعرفون بلى تعرفون مثل حكاييت البعث السوري مرضي مع أنه من األمريكان واألم

فأطيع ونفذ صار البعث السوري بوسط السعودية ولو أن األمريكان أمر حبضور البعث العراقي يف السعودية أيضا 

لكان األمر كذلك مع األسف الشديد صرنا عبيدا للكفار من الرئيس إىل املرؤوس ودون اخلل منه وفيه ، واهللا 

ادا مث تصري اجلماعات تتكون من أفراد وذكرنا أيضا قبل صالة املستعان والعالج هو أن نعود إىل اهللا عز وجل أفر 

أول ما وقعت  (( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم ))العشاء قوله تعاىل 

الواقعة اتصل يب بعض اإلخوان من الكويت أنه اآلن يؤلف جبهة مقاومة للعراقيني يف الكويت ما رأيك ؟ قلت 

ياكم قالو مل؟ حنن ندافع عن أرضنا  وبالدنا وأموالنا وإخل قلت هلم سوف ال تستطيعون أن تفعلوا شيئا مع هلم إ

اجليش العراقي الذي ترككم وجها لوجه اجليش السوري واجليش السعودي واجليش املصري فأنتم ماذا تفعلون مع 

فلسطني متاما هذه الذي يسموها االنتفاضة  اجليش العراقي لكون أنفسكم بدون مقابل كما هو الواقع اآلن يف

الدول العربية نفسها لك الفلسطينني بالكالم الفارغ متجد م وترفع من شأم وبطوالت وأطفال احلجارة 

وكلمات معسولة جدا ، وكل يوم ميوت منهم بالعشرات إن مل نقل باملئات  وأخريا الدول العربية تتفرج وتعينهم 

قط أم رصاصة واحدة ما متدهم هكذا الشعوب اليوم غافلة متاما فماذا يستطيع أن يفعل هؤالء مباذا ؟ بالكالم ف

الشباب الذين أرادوا أن يتكلتوا ملقابلة اجليش العراقي واجليش السعودي هرب منه واجليوش األخرى هربت ومع 

قي فالشعب الكوييت االستعانة بكل اجليوش ما وقف جيش حىت اليوم ما وقف أي جيش جتاه اجليش العرا

املسكني هذا ما عنده سالح ما عنده استعداد ما رايح يسوي مع العراق أنا نصحتهم هللا ال تفعلوا شيئا أبدا ما 

أدري فعلوا ما فعلوا أمرهم إىل اهللا تبارك وتعاىل لكين أنصح اآلن املسلمني ال يورطون أنفسهم بأن يدخلوا يف 



الء وال هؤالء جياهدون يف سبيل اهللا وإمنا جياهدون يف سبيل مصاحل شخصية معركة مع هؤالء أو هؤالء ألن ال هؤ 

وإذا أردنا نكربها قليال مصاحل حكومية نكربها قليال مصاحل شعبية اإلسالم ليس فيه إال مصلحة األمة املسلمة 

على اجليش الروسي ولذلك قلنا وقلنا ايضا اليوم قبل صالة العشاء أين كانت السعودية ملاذا مل تستعن بالقضاء 

الذي احتل البالد األفغان ملاذا مل تستعن باألمريكان يومئذ ألن هذه بالد ليست سعودية اهكذا اإلسالم اإلسالم 

ال يفرق بني أرض وأرض ما دام كلها بالد إسالمية لكن حنن ال حنكم باإلسالم اليوم مهما تظاهرنا ومهما قلنا 

كثري من األحيان بعضنا يغش نفسه يقول كتاب وسنة لكنه هو ال يعمل الكتاب والسنة أفراد حنن كأفراد يف  

بالكتاب والسنة كذلك بعض الدول تعلن أا حتكم بالكتاب والسنة ولكنها يف كثري من اجلوانب ال حتكم 

 بالكتاب وال بالسنة وال مبذهب من املذاهب اإلسالمية وهذا يذكرين بأن البعض اليوم يقولون جبواز االستعانة

بالكفار وأنا أقول قد كان فيما مضى بعض العلماء يقولون ذا اجلواز على الرغم من أن الرسول عليه السالم 

قال بعض العلماء جبواز االستعانة بالكفار لكن وضعوا شرطا  ( إنا لن نستعين بمشرك )قال خالف ذلك قال 

قوال وفعلوا فعال ما يقول به عامل من علماء املسلمني مهما جدا مل يلتزموه هؤالء الذين استعانوا بالكفار فهم قالوا 

قاطبة ألن العلماء انقسموا إىل قسمني يف االستعانة بالكفار منهم من يقول بأنه ال جيوز عمال باحلديث السابق 

وحنن مع هؤالء ألن احلديث إذا صح فهو مذهيب ومنهم من قال جيوز االستعانة ولكن بشرط أن تكون الغلبة 

 انظروا هذا القيد أن تكون الغلبة للمسلمني أي إذا استعان اجليش املسلم الذي يشكل مثال عشرة للمسلمني

آالف بعشرة من الكفار هؤالء ليس هلم صولة ليس هلم دولة ليست هلم غلبة أما إذا استعان اجليش املسلم 

وز االستعانة به وهو املؤلف من ألف جندي بعشرة آالف مبائة ألف جندي كافر من الذي يقول إن هذا جي

سيحتل األرض املسلمة اليت يريدوا أهلها أن يدفعوا الشر عنهم وإذا م جلبوا الشر كله إىل وسط بالدهم 

فاحلقيقة أن هذه من أكرب فتنة نعرفها يف التاريخ اإلسالمي أن دولة مسلمة تستعني بأكرب دولة كافرة وليتها دولة 

  لدنيا فإىل اهللا املشتكى وإليه املصري .واحدة بل ودول أخرى من أعظم دول ا

  نعم .  الشيخ :

هناك سؤاالن فضيلة الشيخ أشرتكم يف معرض حديثكم أو معرض إجابتكم عن أحد األسئلة السابقة  السائل :

إىل مسألة وجوب رفع الراية أو وجوب وجود راية إسالمية حىت جياهد حتت ظل هذه الراية اآلن السؤال األول 

  أن أطرحه ما رأيكم فيما يدور اآلن يف فلسطني من جهاد ضد العدو وخاصة يف مسألة النساء .. ؟الذي أريد 

  خاصة يف مسألة إيش ؟ الشيخ :

  النساء ؟ السائل :



  النساء ! الشيخ :

يعين نسمع كثريا ويدور على ألسنة كثري من الناس هذه العمليات البطولية اليت تقوم ا نساء غري  السائل :

لدرجة أننا مسعنا من بعض  ...ت بالشريعة اإلسالمية أو بالشرع اإلسالمي ومتجد هذه األفعال وترفع ملتزما

أولئك الذين يعين عندهم شيء من العلم الشرعي أم ميجدوا إىل آخره هذا السؤال األول أما السؤال الثاين 

ف على الذين يقاتلون األعداء يف فإن بعض اجلماعات اإلسالمية جتمع أمواال هذه األموال ترصد لكي تصر 

  فلسطني ما هو رأيكم بارك اهللا فيكم ؟

أوال ليس هناك جهاد قلنا حنن صراحة ويف فلسطني ليس هناك جهاد هناك مقاومة وهذه املقاومة ال  الشيخ :

ن تفيد شيئا فالواجب الشرعي على السكان فلسطني كان يفعلوا كما فعل املهاجرون األولون وكما فعل الذي

فهاجروا إىل البالد العربية بقاء هؤالء املسلمني  ...هاجروا أول وجبة من الفلسطنيني ملا اليهود دخلوا البالد وبدأوا 

حتت أيدي هؤالء الكافرين هذا خالف الشرع احلكيم ، ثانيا هذا ليس جهادا ألن اجلهاد وحنن نقول دائما وقلنا 

حيتاج إىل استعداد من ناحيتني ناحية إميانية وناحية مادية  وكل من أيضا يف هذه األمسية قبل هذا اجلمع اجلهاد 

الناحيتني غري متحقق يف فلسطني ومن كان يف شك من هذا فليصرح حىت نتحاور معه يف ذلك وإال فاستعداد ال 

ضخوا هلذا من الناحية اإلميانية وال من الناحية املادية فحينئذ ما على املسلمني هناك إال احد شيئني إما أن ير 

(( ألم تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا احلكم الكافر الظامل وهذا ال جيوز وإما أن يهاجروا وهذا هو الواجب 

، واآلن أنا أعجب مما حكيت أن هناك نساء غري ملتزمات ويأتون أو يأتني ببطوالت ميجدها بعض  فيها ))

تبجيل يسلم على ذلك التمجيد تبع العراق وصدام  الرجاالت اإلسالمية تقول كيف هذا التبيجل أنا أظن هذ ال

وإىل آخره ، آية واحد يا إخواننا املسلمني لو فكر املسلمون مجيعا فيها لعرفوا أم ال حياة هلم إال بتحقيقها وأن  

،  (( كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ))كل هذه املظاهر اليت متجد وتسمى بالبطوالت ما هي يف الواقع إال  

كما يقول املثل العامي رغوة صابون أو سحابة صيف عما قريب تنكشف ال مطر وال غيث حتتها ما هي هذه أو  

فاملسلمون اليوم ينصرون اهللا بعامة ينصرون اهللا من يقول إم ينصرون اهللا  (( إن تنصروا اهللا ينصركم ))اآلية 

(( إن يكون خرب اهللا كاذبا وهذا كفر حني قال يلزمه أحد الشيئني إما أن يكون كاذبا وهذا هو الواقع وإما أن 

فاآلن نساء غري ملتزمات هل نصرن اهللا يف ذوات أنفسهم اجلواب ال كيف ميكن أن  تنصروا اهللا ينصركم ))

نتصور أن اهللا ينصرهم هذا هو املستحيل لكن هؤالء النساء يفعلن كالنساء اليهوديات ، النساء اليهوديات 

ا حاهلم عم يدافعون عن بالدهم وعن دينهم على عجره وجبره كما هؤالء املسلمات غري يقاتلون وحنن كما رأين

امللتزمات كذلك عما جياهدون يف ظنهم لكن ليس هذا من اجلهاد بسبيل اطالقا لذلك أنا ال أعتقد أنه يوجد يف 



ينصروا رب العاملني وحنن العامل اإلسالمي اليوم جهاد مبعىن الكلمة وال ميكن أن يتحقق النصر للمسلمني ما مل 

نرى احلكومات نقطع مجيعا حنن كأفراد أن احلكومات اإلسالمية ال تنصر شريعة اهللا و هذه ظاهرة اليت حنن حنياها 

اآلن أكرب دليل على ذلك لكن هناك مشكلة هذه الظاهرة اليت يعتقد ا أفراد الشعوب اإلسالمية وهي أن 

حيكمون مبا أنزل ننسى أنفسنا وجنعل دأبنا ودأب هؤالء احلكام ونقول احلكومات اإلسالمية وأن حكامها ال 

هؤالء كفار ال حيكمون مبا أنزل اهللا وقد يكون األمر كذلك وقد ال يكون وهذا حيتاج إىل حبث لكن حنن نسينا 

ول عن ( كلكم راع كلكم مسؤ أنفسنا هل حنن حنكم مبا أنزل اهللا حنن هناك كما تعلمون من قوله عليه السالم 

إىل آخره ،  رعيته فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية والعبد حتى هو راع ومسؤول عن رعيته )

فاحلاكم مسؤول عن رعيته كلها وهو احلاكم األعلى فمن افتتان املسلمني وانصرافهم عن نصرة رب العاملني أم 

ها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل (( يا أييهتمون بغريهم وينسون أنفسهم خالف قوله تعاىل 

، فنجد كثريا من الشباب املسلم كأفراد وجند كثريا من اجلماعات اإلسالمية دأم هو احلكام أنه  إذا اهتديتم ))

هؤالء كفار هؤالء ال حيكمون مبا أنزل اهللا ولو نظرت إليهم لوجدم كاحلكام لكن سلطة احلاكم بال شك أوسع 

هور عدم حكمه باإلسالم أيضا أوسع من حكم هؤالء األفراد على أنفسهم وعلى أهليهم لكن مع ذلك ودائرة ظ

هؤالء ال يطبقون اإلسالم الذي يعلمونه ملاذا لغلبة األهواء على نفوسهم فهم إذن مع احلكام يف اهلواء سوى كما 

  دده .يقولون وأنا أريد أن أذكر حبديث نقتبس منه العكس الذي حنن اآلن يف ص


